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Ágrip 

Þessi ritgerð er lokaverkefni höfundar til B.Ed prófs í grunnskólakennarafræðum á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Yfirskrift verkefnisins er Litafræði fyrir yngsta stig 

grunnskóla: Kennarahandbók.  

            Handbókin inniheldur umfjöllun um myndmenntakennslu í grunnskóla, skólastefnuna 

skóli án aðgreiningar og kennarahandbók sem ætlað er að kenna yngsta stigi grunnskólans 

litafræði.  

 Markmið handbókarinnar er að kenna nemendum helstu þætti litafræðinnar en þó á 

mismunandi hátt til að koma til móts við mismunandi þroskastig nemenda. Við gerð 

handbókarinnar tók ég tillit til skólastefnunnar skóli án aðgreiningar.  Skóli án aðgreiningar 

metur þarfir og getu hvers nemanda fyrir sig og skipuleggur námið samkvæmt því. Verkefnin 

eru því fjölbreytt og misþung til að öllum nemendum sé fært að leysa þau. Frekar verður 

fjallað um skóla án aðgreiningar í kafla 3.   

 Í handbókinni er efninu miðlað til nemenda bæði í formi mynda, smáfyrirlestra, 

tilrauna og frásagna. Flest verkefnin eru ætluð læsum nemendum en jafnframt eru í 

handbókinni verkefni fyrir nemendur sem eru ólæsir. Verkefnin voru mótuð með hliðsjón af 

aðalnámskrá grunnskóla.  

 Í ritgerðinni er litafræðinni einnig gerð skil, fjallað um skólastefnuna skóli  án 

aðgreiningar, mikilvægi fjölbreyttra kennsluaðferða og verkefna og fagmiðun í 

myndmenntakennslu.  
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1. Inngangur  

Ástæða þess að þessi handbók varð til var skortur, að mínu mati, á efni fyrir 

myndmenntakennara ætlað til kennslu á yngsta stigi grunnskólans. Myndmenntakennarar 

þurfa að sinna margþættri kennslu í formfræði, fagurfræði, listasögu, listrýni, sköpun og 

litafræði, sem er megin viðfangsefni þessarar handbókar. Eftir að skólastefnan skóli án 

aðgreiningar varð lögbundin hafa kennarar þurft að sinna fjölbreyttum nemendahópi. Með 

þessa stefnu til hliðsjónar vantar meira af viðeigandi námsefni sem kennarar geta sótt 

innblástur í. Aukning hefur þó orðið á fræðsluefni fyrir kennara á rafrænu formi, t.d. 

vefsíðum með verkefnum fyrir börn.  

Kalla mætti heim okkar eitt stórt myndverk. En ekki er hægt að leggja fagurfræðilegt 

mat á þetta myndverk ef við þekkjum ekki grunnatriði myndmenntakennslunnar og höfum 

ekki orð til að tjá okkur? Myndmenntakennarinn getur gefið nemandanum þann orðaforða 

sem hann þarf til að geta lagt fagurfræðilegt mat á hluti sem honum virðast hversdagslegir 

og rætt um þá. Þessi orðaforði gefur þeim vald til þess að lýsa því sem fyrir augu þeirra ber. 

Nemendur tileinka sér orðaforða á mismunandi vegu. Notkun þeirra og endurtekning er þó 

það sem skapar meistara tungunnar. En til þess að endurtekning verði ekki leiðigjörn verða 

verkefnin sem kennarinn leggur fyrir nemendur að vera fjölbreytt.  

Litafræðin lærist þó ekki einungis í gegnum myndmenntakennsluna, heldur þarf 

nemandinn að læra um ýmsa þætti á öðrum þekkingarsviðum t. d. í eðlis- og náttúrufræði.  

Samþætting mismunandi þekkingarsviða er því mikilvægur vettvangur þessarar kennslu. 

 Í handbókinni eru sex kaflar með mismunandi viðfangsefnum og verkefnum.                 

Í hverjum kafla er gerð grein fyrir markmiðum kennslunnar, gögnum sem þarf að útvega, 

framkvæmd verkefna og lagður er til fróðleikur ætlaður kennaranum.  Geisladiskur með 

verkefnunum, ásamt fylgiskjölum fylgir námsefninu sem hægt er að prenta út. Verkefnin eiga 

það öll sameiginlegt að tengjast litafræði, höfða til ólíkra getustiga og bjóða upp á 

samþættingu við aðrar námsgreinar.  
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2. Myndmenntakennsla í grunnskólum 

 

2.1 Hvernig á að kenna myndmennt? 

Sumir telja að ekki sé hægt að kenna myndlist, en aðrir telja að ekki ætti að kenna hana.   

Enn aðrir telja að kennsla í myndlist hefti sköpunarhæfileika nemenda, því hún hindri 

hugmyndaflug þeirra og tjáningu. Í myndmenntatímum eigi fyrst og fremst að leggja áherslu 

á stuðning við verklega vinnu og leyfa nemendum að læra af eigin reynslu (Eisner, 2002). 

 Ofangreint viðhorf, sem væri hægt að kalla að kenna með því að kenna ekki, er ekki 

erfitt að hnekkja, þó það virðist áhugavert í fyrstu. Erfitt er t.d að fullyrða að nemendur 

þroskist best með kennslufræðilegri vanrækslu. Áskorun kennarans er heldur ekki 

aðgerðarleysi, heldur verður hann að koma til móts við mismunandi þroska nemenda. Til að 

stuðla að auknum vitsmunaþroska og hæfni á einhverju sviði er hinsvegar ekki hægt að nota 

ákveðna kennsluaðferð.  

Ingvar Sigurgeirsson (1999) nefnir nokkur megineinkenni góðrar verklegar kennslu. 

Hann telur mikilvægt að nemendum séu ljós markmiðin með náminu og að þeir geri sér grein 

fyrir því hvernig hinar verklegu æfingar tengist annars vegar fræðilegri undirstöðu og hins 

vegar hagnýtum viðfangsefnum. Mikilvægt er að skapa gott andrúmsloft í vinnurými 

verklegrar kennslu. Uppröðun borða, litir, lýsing, skýringarmyndir og skipulag á 

vinnusvæðum er dæmi um þætti sem hafa áhrif á það andrúmsloft sem skapast. 

Vinnuandinn er ekki síst mikilvægur og veltur á kennara jafnt sem nemendum. Kennarinn 

verður að sýna einlægan áhuga á viðfangsefnunum og nemendum. Nemendum ætti að 

finnast þægilegt að leita til kennarans. Því er mikilvægt að hann setji sig í spor þeirra og 

aðstoði þá, án þess að gera lítið úr kunnáttuleysi þeirra. Val á viðfangsefni þarf að vera 

markvisst og áhugavert svo það verði fjölbreytt og árangur nemenda af starfi þeirra feli ekki í 

sér mikla bið. Auk þekkingar á kennsluaðferðum verða kennarar að gera sér grein fyrir því að 

fas þeirra og viðbrögð skipti einnig máli í kennslunni. 

 Góð kennsla birtist í ýmsum myndum og þarf að skipuleggja hana vel fyrirfram. En 

góð skipulagning flokkast þó ekki undir kennslu því þekkingu er ekki mögulegt að flytja, dæla 

eða senda beint í höfuð nemendans, heldur þarf að byggja á þátttöku nemandans. Kennarar 

geta þó gert sitt besta til að miðla þekkingunni og aðstoða nemendur við að gera hana 

merkingarbæra. Carol Ann Tomlinson (2003) telur hágæðakennslu byggja á samspili kennara 
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og nemanda. Nemendur eru móttækilegri við að tileinka sér nýja þekkingu ef kennari virðir 

þá og styður. 

 Kennarinn mótar námsumhverfi sem er samsett af aðstæðum sem hann býr til með 

nemendum. Í sumum tilfellum hvílir meginábyrgðin á kennaranum en í öðrum tilfellum 

skiptist hún á milli kennarans og eins eða fleiri nemenda. Ferlið er þó aldrei einleikur því að 

nemandinn mótar það sem hann nemur af kennaranum eða tileinkar sér í gegnum námið. Í 

gegnum þátttöku nemandans skapar kennarinn kringumstæður sem gera honum kleift að 

byggja á fyrri þekkingu sinni. Ef markmið kennarans er t.d að dýpka skilning nemenda á 

samspili lita verður hann að meta hvernig hægt er að framkvæma kennsluna með tilliti til 

þekkingar og reynslu nemenda í litanotkun. Kennarinn verður að skapa kringumstæður sem 

vekja löngun nemandans til náms. Við slíkar aðstæður þurfa verkefnin að mæta þekkingar- 

og reynslustigi nemenda og stuðla að innihaldsríku námi. Slíkt nám verður að tengjast öðrum 

þáttum lífsins og vera hagnýtt fyrir nemandann (Eisner, 2002). 

 Eisner (2002) vill afnema þá skoðun að listir séu ekki vitsmunalega krefjandi eða að 

þær séu starfsemi sem tengjast tilfinningalegum upplifunum frekar en hugsun. Hinsvegar 

telur hann að slík skynjun sé í raun vitrænt fyrirbæri.  Hann telur margar af þeim 

margslungnu og glöggu myndum hugsunar birtast þegar nemendur fá tækifæri til að vinna 

markvisst að skapandi verkefnum, hvort sem um er að ræða sjónlistir, dans, tónlist, 

bókmenntir eða þegar þeir rýna í listsköpun og meta hana. (Eisner, 2002: Xii). 

 Myndmenntakennsla er jafn mikilvæg námsgrein í grunnskólum landsins og aðrar 

greinar. Myndmennt veitir nemendum mörg námsleg tækifæri til að þroskast.  T.d. geta þau 

eflt sjónskyn sitt og lært um marga þætti er tengjast þjálfun í listrænni upplifun. 

 Myndmenntakennsla í grunnskóla stefnir ekki að því að gera nemendur að frægum 

listamönnum, svo sem Picasso eða Kjarval, heldur að kenna þeim að njóta listarinnar.  Á 

sama hátt og allir verða að læra lestur, skrift og reikning ættu allir í samfélaginu að geta lesið 

í umhverfi sitt og verið færir um að njóta þess í gegnum listræna upplifun (Eiríkur Þorláksson, 

1994). 

2.2 DBAE, fagmiðuð myndmenntakennsla 

DBAE er kennslustefna sem varð til í Bandaríkjunum á 9. áratug 20. aldar og hefur haft áhrif á 

myndmenntakennslu í mörgum öðrum löndum, svo sem á Íslandi. DBAE er kennslustefna 

sem felur í sér fleiri nálgunaraðferðir í myndmenntakennslu.  Elliot W. Eisner er helsti 

hugmyndafræðingur DBAE stefnunnar sem nefnd hefur verið fagmiðuð 
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myndmenntakennsla. Þessi stefna byggir á fjórum þáttum: sköpun, listgagnrýni, sögu og 

fagurfræði. Hver þessara þátta á að þroska hæfni nemendanna til að skoða og meta listaverk 

en einnig heiminn sem þessi listaverk eru sköpuð í.  Markmiðið er að gera nemendum kleift 

að upplifa list frá mörgum sjónarhornum. 

       DBAE byggir á fjórum meginþáttum (Dobbs, 1991: 10 - 11): 

1. Menning: Með því að rýna í list er unnt að greina þróun menningar í ólíkum löndum. 

Skoðun listaverka frá ólíkum menningarheimum eykur víðsýni nemenda á þann heim sem 

við lifum í. Við slíka skoðun fá nemendur ekki aðeins tækifæri til að skilja sjálfa sig og 

arfleið sína betur, heldur kynnast þeir mismunandi hugmyndum og tjáningarleiðum sem 

gefa til kynna ólíkar hefðir og ólíka menningarheima.  

2. Sköpun: Nemendur öðlast reynslu í að segja frá og tjá hugsanir, tilfinningar og gildi á 

myndrænan hátt. Tilgangur þess að gefa sköpunargleði lausan tauminn er ekki sá að leyfa 

nemendum að kynnast ólíkum efnum til að skapa úr heldur eiga þeir að gera ákveðnar 

æfingar þar sem reynir á leikni, tækni og efnismeðferð. Með slíkri vinnu fá nemendur 

tækifæri til að virkja hug, hjarta og hönd.  

3. Samskipti: Með listkennslu fær kennari tækifæri til að opna dyr myndræns heims fyrir 

nemendum. Í þeim heimi er að finna ótal mikilvæg skilaboð sem t.d. sjónvarp og 

tölvusamskipti geta flutt milli einstaklinga óháð landamærum. Listin opnar fyrir 

möguleika á samskiptum þar sem ólíkum hugmyndum, tilfinningum og gildum er komið á 

framfæri á myndrænan hátt. Nemendur þurfa að vera læsir á umhverfi sitt til þess að 

geta skilið nútímasamfélag og verið virkir þátttakendur í því.  

4. Val: Með markvissri listkennslu geta nemendur lært að vega og meta á gagnrýninn hátt í 

stað þess að láta persónulegan og huglægan smekk ráða. Hægt er að kenna gagnrýna 

hugsun á marga vegu en þar sem listin er svo fjölbreytt getur hún hjálpað nemendum til 

að gera sér grein fyrir að vandamál má leysa á marga vegu og að öll vandamál má leysa á 

einhvern hátt.  

 Kennarahandbókin mín, Litafræði fyrir yngsta stig grunnskólans, fylgir markmiðum 

sköpunarþáttar fagmiðaðrar myndlistarkennslu. Með því að læra um liti og öðlast færni í 

litablöndun, til þess að fá ýmis blæbrigði lita, geta nemendur orðið hæfari að  meta eigin 

verk, verk félaga sinna og verk atvinnulistamanna. Hæfni í að greina liti í mörg mismunandi 

blæbrigði nýtist nemendum einnig við skoðun á náttúrunni (Clark, Day og Greer, 1987).  
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2.3 Áherslur úr aðalnámskrá grunnskóla fyrir myndmennt 

Kröfur íslenskrar aðalnámskrár grunnskóla fyrir myndmennt haldast í hendur við skoðanir 

E.W. Eisner og stefnu DBAE.  Samkvæmt Eisner þurfa börn að meta hvern þátt í myndverkum 

sínum um leið og þau skapa verkið eða gefa því gaum hvernig hvert nýtt skref fellur inn í 

heildina. Ef barn er að hugsa um að bæta rauðum og gulum lit, heitum litum í mynd sem er 

samsett úr köldum litum, þarf barnið að vega og meta ýmsa möguleika og sjá fyrir sér hver 

endanleg áhrif á verkið verða (Rósa Kristín Júlíusdóttir, 2007). 

Aðalnámskrá grunnskóla skilgreinir þekkingu sem safn staðreynda, lögmála, kenninga 

og aðferða. Í almennum hluta aðalnámskrár er tekið fram að innan hverrar námsgreinar ber 

að gæta þess að jafnvægi sé milli bóklegra og verklegra þátta. Sköpunarþátturinn, sem er 

mikilvægur í myndmenntakennslu, verður að vera í samhengi við  þá þekkingu sem 

nemandanum er gefin.  

Þroskun leikni nemandans í beitingu mismunandi aðferða í myndmennt er mikilvæg. 

Leikni er bæði vitsmunaleg og verkleg og felur í sér að geta beitt aðferðum, verklagi og 

rökréttri hugsun. Leikni og þekking leiða af sér hæfni sem felur svo í sér yfirsýn og getu til að 

hagnýta þekkingu og leikni. Þekking, leikni og hæfni eru lykilhugtök í Aðalnámskrá 

grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 2011: 36-37). 

Nám í myndmennt skal vera við hæfi hvers og eins og stuðla að alhliða þroska allra 

nemenda. Kennari á að leggja sig fram um að kynnast hverjum þeim nemanda sem hann 

kennir því nám tekur mið af þroska, persónugerð, hæfileikum, getu og áhugasviði hvers og 

eins. Einnig er mikilvægt að kennarar á misjöfnun þekkingarstigum vinni saman að menntun 

nemenda eftir því sem framast er kostur (Menntamálaráðuneytið, 2011: 4-42). 

 Námsgögn sem notuð eru gegna mjög þýðingarmiklu hlutverki til að ná fram 

markmiðum skólastarfsins. Þau eiga að vera í samræmi við gildandi lög og aðalnámskrá á 

hverjum tíma (Menntamálaráðuneytið, 2011: 47). 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla fyrir listgreinar (2007) felur myndmenntanám í 

sér sköpun, túlkun og tjáningu annars vegar og skynjun, greiningu og mat hins vegar. 

Myndmenntakennsla skal byggjast á því að þroska færni nemanda á báðum þessum sviðum, 

en vægi og samspil á milli þessara þátta verður að fara eftir aldri og þroska nemenda. 

Nemendum skulu kynnt lögmál og aðferðir myndlistar til þess að þeir geti unnið á agaðan 

hátt með stigvaxandi sjálfstæði að gerð eigin verka (Menntamálaráðuneytið, 2007: 9). 
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Líf og starf í nútímaþjóðfélagi byggir mjög á myndrænni reynslu einstaklinga og 

tengist upplifunum svo sem úr náttúrunni, af prentverki, af listaverkum og nytjahlutum, úr 

sjónvarpi, af auglýsingaspjöldum, úr kvikmyndum og úr tölvum o.fl. Myndmenntakennsla 

verður því að vera markviss og reyna á fleiri , en myndsköpun nemenda.  Ef myndmennt 

byggir ekki á markvissri kennslu er erfitt að kenna hana sem almennan þátt innan 

grunnskólans. Myndmenntakennsla verður að vera hluti af þeirri menntun sem grunnskólinn 

á að miðla til allra nemenda sinna. Þetta þýðir að nemendur verða læsir á umhverfi sitt og í 

stakk búnir til að sjá það í gegnum listræna upplifun (Eiríkur Þorláksson, 1994: 32-33).  

 

2.4 Áfangamarkmið í myndmennt í lok 4. bekkjar 

Viðfangsefni höfundar lítur að yngsta aldurstigi grunnskólans og á að lokum að mæta 

áfangamarkmiðum fyrir myndmennt í lok 4. bekkjar. 

            Bæði er lögð áhersla á mikilvægi þess að nemendur handleiki hinar ýmsu tegundir 

efna og áhalda og læri um lögmál og grunnhugtök myndlistarinnar. Við innlögn verkefna á 

yngsta aldursstiginu er mikilvægt að viðfangsefnin tengist nánasta umhverfi nemandans og 

hugarheimi hans (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

 Við lok 4. bekkjar á nemandi að geta nýtt sér grunnlitina, einfaldar litablöndur og 

litatóna í eigin sköpun. Hann á að geta sett fram á sjónrænan hátt eigin upplifanir eða 

ímyndanir og geta notað ýmis efni með margvíslegum áhöldum. Nemandi á að geta tjáð 

tilfinningar sínar, skoðanir og hugmyndaheim sinn í myndverki á einfaldan hátt og getað 

skapað myndverk í ýmsum tilgangi. Nemandi þarf jafnframt að þekkja hugtök og heiti sem 

tengjast lögmálum og aðferðum sem gerð verkefna byggja á hverju sinni. 

 Myndmenntanám felur í sér ákveðið ferli sem má skilgreina sem færniþættina: 

sköpun, túlkun og tjáningu annars vegar og skynjun, greiningu og mat hins vegar. 

 Myndmenntakennslan á sjálf að miða að því að þroska færni nemenda á báðum 

þessum sviðum. Eðlilegt vægi og samspil ætti að vera á milli þessara þátta eftir aldri og 

þroska nemenda (Menntamálaráðuneytið, 2007: 11- 12). 
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2.5 Námsmat 

Símat og sjálfsmat er mikilvægt til að ná árangri í að þroska myndmenntafærni og til 

að þróa jákvæð og lifandi viðhorf til þátttöku í listinni alla ævi. Námsmat byggist þannig bæði 

á gögnum um vinnuferlið, tilraunum og undirbúningi nemandans og á fullunnu frágengnu 

verki.  

 Nauðsynlegur þáttur til þess að námsmat sé jákvætt og uppbyggilegt er símat. Það 

auðveldar kennaranum að sjá hvort viðfangsefnin séu rétt valin og nemendur geta þá fylgst 

með eigin framförum (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Með sjálfsmati er átt við þegar nemandi metur sín eigin verk á gagnrýninn hátt með 

hliðsjón af markmiðum og viðmiðum um árangur. Sjálfsmat getur bæði farið fram á meðan 

verkefni er unnið eða að loknum áfanga. Sjálfsmat snýst þó ekki einungis um það að gefa 

sjálfum sér einkunn fyrir verkefni heldur felur það í sér að hugsa um sig sem námsmann. Það 

þarf að læra og þjálfa sjálfsmat og áhrifamest er ef það fer fram meðan á námi stendur (Þóra 

Björk Jónsdóttir, 2008: 49). 

Námsmat sem byggt er á sýnismöppu hentar vel í listgreinum og að mati Hart (1994) 

er megintilgangur slíks mats að auðvelda kennurum að meta nám og framfarir nemenda, 

auðvelda foreldrum að vita hvernig börnum þeirra gengur í náminu, kennurum og 

fræðsluyfirvöldum gert auðveldar að meta námið og kennsluna, en einnig á námsmat að 

virkja nemendur í að meta eigin nám (Hart, 1994: 24-25).  

 

3. Skóli án aðgreiningar 

Í Aðalnámskrá (2011) stendur að öll börn á grunnskólastigi eigi rétt á að stunda skyldunám í 

almennum grunnskólum sem eiga að koma til móts við einstaklingsmiðaðar þarfir allra 

nemendanna. 

 Þegar talað er um skóla án aðgreiningar er átt við skóla þar sem komið er til móts við 

náms- og félagslegar þarfir hvers og eins. Það er gengið út frá því að allir fái jöfn eða jafngild 

tækifæri til náms og að nám hvers einstaklings sé á þeirra forsendum.  

 Einkenni skóla án aðgreiningar er virðing fyrir rétti allra nemenda til að taka þátt í 

námssamfélagi heimaskólans óháð atgervi eða stöðu þeirra. Markmiðið er að bjóða öllum 

upp á góða menntun og að borin sé virðing fyrir fjölbreytileika, mismunandi þörfum, 
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hæfileikum og einkennum nemenda. Áhersla skal lögð á að útrýma allri mismunun og 

aðgreiningu (Aðalnámskrá, 2011). 

 Skóli án aðgreiningar hvetur til einstaklingsmiðaðs náms og þarf að sjá til þess að 

aðstaða, aðferðir og annað sem til þarf sé til staðar svo að allir nemendur hljóti kennslu við 

sitt hæfi. Þörf er á að verkefni séu misþung og að fléttað sé inn í kennsluna listrænum og 

skapandi áherslum (Elín G. Ólafsdóttir, 2004). 

 

4.  Litafræðin 

 

4.1 Litir  

Litir eru allt í kringum okkur og öll skynjum við þá en þó á mismunandi hátt. Litir geta haft 

áhrif á tilfinningar okkar og öll eigum við okkur uppáhalds lit þar sem smekkur okkar er 

mismunandi.  

 Þar sem er ljós, þar er litur. Ef birtan er mikil sjáum við fjölbreytta liti en þar sem 

birtan er dauf getur verið erfitt að greina á milli litanna. Hver litur hefur sína bylgjulengd. Það 

getur verið misjafnlega auðvelt að greina ólíka liti, en auðveldast er að greina liti regnbogans.  

 Í náttúrunni birtast litir sem mismunandi ljósbylgjur. Hver hlutur endurkastar frá sér 

ákveðnum bylgjum sem við getum séð sem liti (Hrönn Arnarsdóttir og Sigríður Ágústa 

Skúladóttir, 1998: 7-8). 

 

4.2 Isaac Newton 

Isaac Newton var breskur vísindamaður sem uppgötvaði árið 1666 að sólarljósið innihéldi liti 

og árið 1704 náði hann að greina liti litrófsins sem voru rauður, rauðgulur, gulur, blár, 

fjólublár og rauðfjólublár. Þessa niðurstöðu fékk hann með því að láta geisla sólarinnar skína 

í gegnum glerstrending. Þannig sá hann litróf regnbogans (Hrönn Arnarsdóttir og Sigríður 

Ágústa Skúladóttir, 1998:11).  

 

4.3 Litahringurinn 

Moses Harris kom með fyrstu kenninguna um litahringinn um miðja átjándu öld. Frumlitirnir 

mynda þríhyrning í litahringnum þar sem gulur er efst, rauður niðri til hægri og sá blái er 
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niðri til vinstri. Litirnir sem blandast koma svo á milli frumlitanna (Hrönn Arnarsdóttir og 

Sigríður Ágústa Skúladóttir, 1998: 21). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mynd 1.1: Litahringurinn 

4.4 Hugtök lita 

 

4.4.1 Frumlitir 

Robert Boyle setti fram kenningu á átjándu öld um að frumlitirnir væru þrír;  gulur, rauður og 

blár. Þeir kallast frumlitir því að þeir eru ekki blandaðir úr öðrum litum.  Úr frumlitunum er 

hægt að blanda mjög marga liti (Hrönn Arnarsdóttir og Sigríður Ágústa Skúladóttir, 1998: 13-

14). 

 

4.4.2 Tvenndar og þrenndarlitir 

Tvenndarlitir fást með því að blanda tveimur frumlitum en þá fáum við þrjá liti. Gulur og blár 

mynda grænan lit, sá guli og rauði mynda rauðgulan lit og að lokum myndast fjólublár með 

blöndun bláa og rauða litarins.  

Þrenndarlitir fást með því að blanda saman tveimur tvenndarlitum. Sá gulbrúni 

myndast við blöndun á rauðgulum og grænum lit, rauðbrúnn fæst við blöndun á rauðgulum 

og fjólubláum lit og að lokum fæst blágrár litur með því að blanda saman fjólubláum og 

grænum lit (Hrönn Arnarsdóttir og Sigríður Ágústa Skúladóttir, 1998:15). 

 

4.4.3 Andstæðulitir 

Þeir litir sem kallast andstæðulitir eru þeir sem eru á móti hvor öðrum í litahringnum. 
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Andstæðir litir fara oft vel saman þar sem þeir draga fram hvorn annan (Hrönn Árnadóttir og 

Sigríður Á. Skúladóttir, 1998: 22). 

 

4.4. 4 Svartur og hvítur 

Svarti liturinn endurkastar engu ljósi og því sjáum við engan lit. Svart er andstæða hvíta 

litarins. Hvíti liturinn endurkastar öllum litabylgjum og þannig sjáum við einungis hvítt. Þetta 

geta nemendur uppgötvað sjálfir í verkefninu Litahringurinn og blöndun lita þar sem þeir 

eiga að búa til litaskífu sem er látin snúast (Hrönn Árnadóttir og Sigríður Á. Skúladóttir, 

1998:16). 

 Með svörtum og hvítum lit er hægt að blanda marga gráa tóna. En einnig er hægt að 

lýsa og dekkja alla liti með því að blanda svörtum eða hvítum lit saman við. (Hrönn 

Árnadóttir og Sigríður Á. Skúladóttir, 1998:17). 

 

4.4.5  Blöndun lita 

Blöndun litarefna kallast frádræg litablöndun en blöndun ljóss kallast víðlæg litablöndun. Til 

að skilja betur frádræga litablöndun er hægt að nota litaðar glærur í frumlitunum. Til dæmis 

er gul glæra lögð á glugga og síðan er sú bláa lögð ofan á og þá verður grænt ljós. Frádræg 

litablöndun á einnig við um blöndun á vatnslitum eða þekjulitum. 

 Víðlæg litablöndun fæst með því að nota vasaljós með litasíum í. Fyrst er varpað 

rauðu ljósi og svo grænu ljósi. Útkoman verður gulur litur. Í víðlægri blöndun er gefið ljós en í 

frádrægri litablöndun er ljós dregið frá (Hrönn Árnadóttir og Sigríður Á. Skúladóttir, 1998:27-

28). 

 

4.4.6 Heitir og kaldir litir 

Alla liti er hægt að flokka í tvo hópa sem kallast „heitir“ og „kaldir“ litir. Þeir litir sem flokkast 

undir „heita“ liti eru rauður, rauðgulur og gulur. Bláir, grænir og fjólubláir litir kallast „kaldir“ 

litir (Hrönn Árnadóttir og Sigríður Á. Skúladóttir, 1998:18). 
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5. Um handbókina 

 

5.1  Litahringurinn og blöndun lita 

Í fyrsta kafla handbókarinnar öðlast kennarinn grunn sem hjálpar honum  að kenna 

litafræðina. Efninu er skipt á þrjár kennslustundir sem hver um sig ætti ekki að vera styttri en 

60 mín. Sérhver kennslustund byrjar á smáfyrirlestri. Fyrsti fyrirlesturinn útskýrir frumliti og 

blöndun þeirra, annar kynnir litahringinn og sá þriðji andstæðuliti og hugtökin heitir og kaldir 

litir.  

 Góðar útskýringar eru mikilvægar í kennslu og byggja á þekkingu og skilningi kennara 

á viðfangsefninu. Kennari verður þó að gæta þess að reyna að gera ekki of mörgum 

hugtökum skil. Þess vegna hefur viðfangsefnum litafræðinnar verið skipt á þrjár 

kennslustundir sem auk fyrirlestranna byggja á verklegri kennslu og umræðum. En einnig er 

þar verkefnið litarugl sem fellur undir vinnubókarkennslu sem er í þessu tilfelli einskonar 

upprifjun á þekkingaratriðum kennslustundanna (Ingvar Sigurgeirsson, 1999: 27-73). 

 Ný hugtök lærast ekki af beinni kennslu einni og sér.  Nemendur þurfa að fá tækifæri 

til að meðhöndla hugtökin í umræðum. Í verklegum hluta kennslustundanna þegar börn eru 

að fást við að mála myndir eða búa til litaskífu skapast góðar aðstæður fyrir kennarann að 

koma umræðum af stað þar sem nemendur fá tækifæri til að æfa sig að nota tiltekin hugtök.  

Með því að skoða og ræða liti í myndum viðurkenndra listamanna sem er eitt af 

viðfangsefnum fyrstu og þriðju kennslustundar kynnast þeir listgagnrýni og fagurfræði.  

 Markmið fagmiðaðar myndmenntakennslu, sem hefur haft áhrif á aðalnámskrá 

grunnskólans í myndmennt, er að þroska hæfni nemenda til þess að skilja og meta list. Með 

því að greina liti í myndum geta nemendur áttað sig betur á hvað það er við myndir sem 

þeim líkar. Nemendur eru að yfirfæra sjónrænt mál í talað mál. Myndmenntakennsla sem 

leggur ríka áherslu á umfjöllun nemenda um listaverk eykur hæfni þeirra til þess að koma 

auga á sjónrænar eigindir í listaverkum sem í þessu tilfelli eru litir (Rósa K. Júlíusdóttir, 2007: 

126). 

 Sköpun verður þó ávallt að vera lykilatriði í myndmenntakennslu. Í fyrstu 

kennslustundinni prófa nemendur sig áfram og skapa sína eigin liti. Þeir eru að öðlast hæfni 

sem nýtist þeim svo í áframhaldandi sköpun myndverka. 
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5.2 Regnboginn 

Regnboginn er töfrandi sjón sem hefur heillað mannfólkið frá ómunatíð. Þessi kafli 

handbókarinnar tengir fegurð hans við eðlisfræðilega eiginleika hans og sögur af honum.  

  Samþætting faggreina eins og við sjáum hér er ekki ný hugmynd en rannsóknir hafa 

sýnt ótvíræða kosti þessarar aðferðar. Með því að samþætta eðlis- og litafræði átta 

nemendur sig á því að þekkingarsvið eru háð hvort öðru og að sú fegurð sem við upplifum 

tengist vísindum (Shallaway, Beach, 1998: 114). 

 Þessum kafla er meðal annars ætlað það erfiða hlutverk að kenna börnum að 

sólarljósið inniheldur liti. Kennslustund byrjar þó ekki á fyrirlestri sem á að útskýra fyrir 

nemendum að allt sem við sjáum sem liti er í rauninni ljós heldur er gátan um regnbogann 

notuð sem kveikja. Kennaranum er ætlað að lauma eðlisfræðilegum upplýsingum um ljósið 

inn í umræðu um regnbogann. 

  Til þess að kennslan beri árangur verður kennarinn að búa nemendur undir hana. 

Hann á ekki að leggja of mikla áherslu á að miðla nýrri þekkingu í upphafi tímans heldur á 

hann að fræða nemendur með hliðsjón af fyrri þekkingu þeirra og áhuga (hugsmíðahyggja). 

Þegar nemendur eru tilbúnir að meðtaka nýjar upplýsingar verður kennarinn að sjá til þess 

að þau læri á virkan hátt (Mary og Roger , 2007: 67-68).  

 Í þessari kennslustund fá nemendur tækifæri til að handfjatla glerstrending, leyfa 

ljósinu að fara í gegnum hann og sjá hvernig það greinist í ólíka liti. Litróf er hér með orðið 

áþreifanlegt og hugtakið skapast í þeirra eigin höndum.  Í seinni hluta kennslustundarinnar fá 

nemendur að mála myndir þar sem regnboginn á að koma fram. Hér fá þeir tækifæri til að 

prófa sig áfram með litablöndun og hleypa hugarfluginu af stað. 

 

 

5.3 Svart/hvítt 

 Eins og titill kaflans gefur til kynna eru nemendum kynntir möguleikar svarta og hvíta 

litarins. Kveikja fyrstu kennslustundarinnar er Guernica, mynd í grátónum eftir Picasso, sem 

kennari varpar á vegg. Umræðan byrjar um litatónana í myndinni og hvaða tilfinningu hún 

vekur upp í nemendum með tilliti til þess að litir hafa mismunandi áhrif á fólk.  Nemendur 

æfa sig í blöndun grátóna og mála síðan mynd. Í annarri kennslustundinni eru sami liturinn 
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skoðaður við mismunandi ljósskilyrði og á blöndun lita með mismiklum svörtum eða hvítum 

lit svo að margir litatónar fáist, kynnt fyrir nemendum. Í verkefni kennslustundarinnar þurfa 

nemendur að túlka dag og nótt og mála tvær myndir með sama viðfangsefni.  Önnur myndin 

á þó að endurspegla daginn en hin nóttina.  

 Með því að kenna nemendum um litatóna og blöndun þeirra, sem ásamt útlínum, 

mynstri, formi og áferð eru grunnþættir myndlistarinnar, erum við að hjálpa nemendum til 

að öðlast meiri hæfni til eigin sköpunar. Þessir þættir eru jafn mikilvægir fyrir myndlist og orð 

eru fyrir ritlist. Samhliða þróun tæknilegrar hæfni er þó mikilvægt að skapa vettvang fyrir 

þróun tilfinninga (Robinson, 2007:101). 

  

 

5.4 Litasýn 

Í fjórða kafla handbókarinnar er tekin fyrir litasýn dýra og manna. Kennslustundin hefst á því 

að kennarinn varpar myndum á vegg af ólíkri sýn dýra og manna á liti. Hlutir úr 

kennslustundinni eru skoðaðir í ljósi þess hvernig ólík dýr myndu sjá þá. Hér gefst færi á að 

samþætta líffræði og myndmennt með því að kynna fyrir nemendum þá staðreynd að litir 

eins og við sjáum þá eru háðir eiginleikum mannsheilans. Heili annarra lífvera túlkar boðin 

frá augunum á annan hátt.  

 Góðar útskýringar eru mjög mikilvægar í kennslu en hinsvegar er vandasamt að gera 

grein fyrir því í hverju góðar útskýringar eru raunverulega fólgnar. Þekking og skilningur 

kennara á viðfangsefninu skiptir miklu máli um það hvernig honum tekst að útskýra fyrir 

öðrum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999: 27). Myndmenntakennari sem ætlar sér að vekja áhuga 

nemenda á líffræðilegum þætti lita verður að vera vel kunnugur efninu. Handbókin bíður upp 

á fróðleik fyrir kennarann sem auðveldar undirbúning kennslu.  

 Í tímanum ræðir kennarinn við nemendur um kosti og galla þess fyrir lífverur að 

litirnir birtist þeim með þeim hætti sem þeir gera.  

  Verkefni kennslustundarinnar felst síðan í því að nemendur velja sér litasýn eins dýrs 

og máli samkvæmt því.  
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5.5 Íslenski hesturinn og sauðkindin 

Í kaflanum Íslenski hesturinn og sauðkindin eru tekin fyrir heiti, litir og litbrigði íslenska 

hestsins og sauðkindarinnar. Kennslustundin byrjar á því að kennarinn varpar myndum af 

hestum og sauðkindum á vegg sem sýna ólík litbrigði þeirra.  Nemendur reyna að giska á 

heiti litbrigða dýranna og þýðing og uppruni heitanna eru skoðuð. Í framhaldi þessa vinna 

nemendur verkefni þar sem þeir velja sér eitt litbrigði og reyna að ná réttum blæbrigðum 

fram með litablöndun. Nemendur mega þar að auki skapa sitt eigið litbrigði til að nota á dýr 

og gefa því nafn. Þar sem aðaláhersla kaflans er litablöndun verður ekki lögð sérstök áhersla 

á að nemendur kunni að teikna hest og kind og er því í boði útprentanleg útlínuteikning af 

dýrunum. 

 Í þessum kafla er það kennaranum í sjálfsvald sett hversu djúpt hann vill kafa í 

litbrigði sauðkindarinnar og hesta. Þetta ræðst þó helst af nærumhverfi nemendans. 

Nemendur sem búa í sveit komast sjálfsagt í meiri snertingu við húsdýr en borgarbörnin. 

Börn tileinka sér ný hugtök með því að nota þau. Þó að hugtakið „svartbotnótt“ sé t.d. ekki til 

í orðaforða allra heimila er skemmtilegt að kynna það. Íslensk menning er sérstök og því 

mikilvægt að halda uppi okkar arfleifð. 

 

 

5.6 Grænt, grænt, grænt 

Grænt, grænt, grænt er kafli þar sem ræddir eru mismunandi tónar græna litarins. 

Kennslustundin hefst á því að kennari varpar myndum af mismunandi grænum litbrigðum á 

vegg.  Kennarinn leiðir nemendur í umræðu um ólíku litbrigðin og hvernig blöndun annarra 

lita við þau geti breytt þeim. Til að leggja betri áherslu á að grænn kemur í mismunandi 

tónum bera nemendur saman ólíka hluti í skólastofunni eða flíkur sínar. Ef þess er kostur 

getur þetta verið útikennsluverkefni þar sem nemendur skoða gróður sem er mismunandi á 

litinn. Nemendur prófa sig áfram í að blanda ólíka græna tóna og að mála mynd. 

 Í áfangamarkmiðum í lok 4. bekkjar kemur fram að það sé kjörið tækifæri að tengja 

saman viðfangsefni í nánasta umhverfi við hugarheim nemendans (Aðalnámskrá, 2007).  

 Útikennsla er skilgreind sem kennsla sem fer fram reglulega utandyra og því um 

vettvangsferð að ræða í verkefninu Grænt, grænt, grænt. Umhverfið og náttúran í kring á að 

vera efniviður kennslunnar sem byggist á því að hægt sé að nota með beinum hætti það sem 

náttúran eða umhverfið hefur upp á að bjóða (Náttúruskóli Reykjavíkur, e.d.). Eins og kemur 
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fram í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) ætti kennarinn að nýta náttúruna og umhverfið sem 

vettvang náms og kennslu. 

 

 

6. Lokaorð 

Við gerð handbókarinnar lærði ég margt og dýpkaði þekkingu mína á litafræði sem ég tel 

mikilvægt skilyrði þess að verða góður myndmenntakennari. Hugtök litafræðinnar eru mörg 

og litablöndun því megináherslan í verkefnunum. Mér þótti því mikilvægt að gera verkefni 

handbókarinnar fjölbreytt og skemmtileg svo hugtökin kæmust sem best til skila. Þó verkefni 

handbókarinnar séu ætluð yngsta stigi grunnskólans n þó geta kennarar þó útfært sum 

verkefnin og lagt fyrir eldri nemendurg. Sum verkefnanna bjóða upp á samþættingu sem 

gefur kennurum annarra greina tækifæri að nýta þau. Er það von mín að kennarar geti notað 

verkefnin og nemendur haf gagn af þeim um langa framtíð. 
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